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Шановні колеги, інформуємо про діяльність Асоціації у 2016 році, про заходи, які організовані,
проведені та у яких протягом звітного року прийнято участь, а також проводилась поточна діяльність за
напрямками:
1) ПОДІЇ І ЗАХОДИ:


Участь у роботі підкомітету з питань туризму та курортів Верховної Ради України та
Координаційній раді з питань туризму та курортів Кабінету Міністрів України



Співпраця з Департаментом туризму та курортів Мінекономіки, участь у семінарах та
проведення тематичних презентацій



Співпраця з Департаментом заповідної справи Мінприроди по ряду проектів з популяризації
національних парків України, участь у семінарах та проведення тематичних презентацій



Співпраця з Департаментом науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на
селі Мінагрополітики, участь у семінарах та проведення тематичних презентацій



Організація та проведення регіонального круглого столу на теми:
- «Активний туризм для людей з інвалідністю»,
- «Створення мережі туристичних шляхів. Знакування туристичних шляхів»,
-

«Кращі практики організації активного туризму»,
«Інтерпретація природи», Київ, березень



Участь у заходах проти будівництва ГЕС на р. Дністер в Тернопільській області



Організація і проведення регіонального круглого столу "Інновації та кращі рішення для
активного туризму України" у м. Харків, квітень



Участь у Таврійському туристичному Конгресі, Нова Каховка, травень



Інформаційна підтримка проектів «Вікі любить Землю», «Зелені Шляхи», «Поліська Січ»,
«Вишиваний шлях» та ін.



Проведення регіональних презентацій на тему розвитку територій на основі моделі «Зелених
Шляхів» (Greenways) у різних різних регіонах України



Організація та проведення регіонального круглого столу на тему: «Розвиток туристичних
територій України: досвід, приклади, ідеї», Київ, жовтень



Участь у створенні Національної Туристичної Організації України



Участь у представницьких заходах.

2) ВИСТАВКИ:


UITT-2016, м. Київ. Організація спеціалізованого стенду «Активний та екологічний туризм.
Національні природні парки України» та програми ділових заходів в рамках виставки.



UITM-2016, м. Київ. Спеціалізований стенд «Активний та екологічний туризм. Національні
природні парки України» та програми ділових заходів в рамках виставки.



Тур-Експо, м. Львів. Спеціалізований стенд «Активний та екологічний туризм. Національні
природні парки України»



World Travel Show, м. Варшава (Польща), представлення на стенді можливостей активного та
екологічного туризму України

3) ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ і ВЕБ-РЕСУРСИ:


підтримуються веб-сайт Асоціації, сторінка у Фейсбук; сторінки проектів ЕкоМедіа та Зелені
шляхи (Грінвейс)



здійснюються поточні комунікації з членами Асоціації, закордонними партнерами, вітчизняними
організаціями та установами



протягом року надано десятки консультацій членам асоціації щодо діяльності та партнерства
(юридичні, бухгалтерські, з питань комерційної діяльності та інші);



надані консультації і допомога туристам з приводу активного відпочинку в Україні та пошуку
організаторів турів



триває співпраця з партнерськими асоціаціями, організаціями і установами – Департамент
заповідної справи Мінприроди, виставкові компанії «Прем'єр Експо» та «Гал Експо»,
Товариство «Карпатські Стежки», МБО «Екологія-Право-Людина», Асоціація гірських
провідників «Ровінь», Асоціація гідів України, Київський національний торговельно-економічний
університет та інші профільні навчальні заклади, регіональні туристичні організації та асоціації.

4) СТАНДАРТИ: сприяння прийняттю трьох міжнародних стандартів ISO з пригодницького туризму;
триває робота над їх впровадженням
5) СТАТИСТИЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ІНФОРМАЦІЇ: триває систематизація і аналіз різноманітної
інформації для оцінки середовища активного туризму України.
6) РЕКЛАМА: спільно з Департаментом заповідної справи Мінприроди, за участі національних парків,
при підтримці видавництва АССА та спонсорів Асоціації видано другу редакцію промо-каталогу про
національні природні парки України та членів Асоціації; додруковано тираж буклетів, флаєрів та
візиток про активний і екотуризм в Україні та членів Асоціації

7) МЕДІА: надано ряд коментарів та інтерв’ю на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах;
продовжується співпраця з туристичними журналістами та журналами («Міжнародний туризм»,
«Мандри», «Український туризм», портал ТурЕкперт, радіо «Промінь», «Українське радіо» та інші)
8) КОНКУРСИ: експертна підтримка конкурсів «Вікі любить Землю» та «Неймовірні села України 2016».
9) МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:



Постійна співпраця і обмін досвідом з Асоціацією екологічного партнерства (Польща,
Словаччина), товариством «Greenways Polska» (Польща), товариством «Відпочинок на селі»
(Білорусь), ділові зв’язки з Європейською екологічною асоціацією (Німеччина),.



Членство і співпраця з міжнародними асоціаціями: АТТА (пригодницького туризму) і TIES
(екотуризму), з країнами Карпатської конвенції, іншими закордонними організаціями та
асоціаціями.



У 2016 році подано п’ять заявок на транскордонні проекти (регіон Карпат, Полісся та Волинь)

10) СПОНСОРСЬКА ПІДТРИМКА: дякуємо нашим партнерам та спонсорам, за участі яких у 2016 році
було видано каталог про національні парки України та прийнято участь у ряді виставок і заходів.

